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Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos
pavadinimas

Nr. APA-32

Aprašymo turinys
Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties
pastatų pardavimas

Administracinės paslaugos
versija
Administracinės paslaugos
apibūdinimas

2

4.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar
įstatymas. (žr. Galiojanti suvestinė redakcija)
Parduodamų Biržų rajono savivaldybės būstų ir
pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašas, patvirtintas
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29
d. sprendimu Nr. T-231

3.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas, kuriame nurodoma:
- pageidaujamų pirkti gyvenamųjų patalpų, jų
priklausinių, pagalbinio ūkio paskirties pastatų ar jų
dalių paskirtis, adresas, jų bendras naudingas plotas ir

2.
3.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas ir
pagalbinio ūkio paskirties pastatai ir jų dalys gali būti
parduodami jų nuomininkams Lietuvos Respublikos
paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24
straipsnyje nustatytais atvejais.
Parduodami tik tie Savivaldybės būstai, kurie
nuomojami ne socialinio būsto sąlygomis ir kuriuose
nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus.
Parduodamo būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų
vertę nustato viešųjų pirkimų tvarka parinkti
nekilnojamojo turto vertintojai.
Už parduodamus būstus ir pagalbinio ūkio paskirties
pastatus atsiskaitoma sumokant nustatytą kainą per 10
kalendorinių dienų po pirkimo – pardavimo sutarties
pasirašymo.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
kiti individualūs požymiai,
- naudojimo šiomis patalpomis teisinis pagrindas
(nuomos sutarties ar kitokiu pagrindu),
-informacija, kurio (ar kurių) pilnamečio šeimos nario
vardu bus sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis.
2. Asmens (asmenų), kurio vardu bus sudaroma
pirkimo – pardavimo sutartis, pasas ar asmens
tapatybės kortelė.
3. Gyvenamosios vietos deklaracija.
4. Naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis teisinis
pagrindas (nuomos sutartis ar kitoks dokumentas).
5. Notariškai patvirtintas nuomininko šeimos narių
susitarimas, kieno vardu bus sudaroma pirkimo –
pardavimo sutartis.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti institucija
(prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)
Administracinės paslaugos
teikėjas

Parengia ir užsako dokumentus, reikalingus pirkimo –
pardavimo sutarčiai sudaryti.

6.

Administracinės paslaugos
vadovas

7.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio
planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja
Zita Marcinkevičiūtė,
tel. (8 450) 43 122, 8 698 75 411,
el. p. zita.marcinkeviciute@birzai.lt
Per 30 kalendorinių dienų. nuo prašymo ir visų
tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos.

8.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
turinys
Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą

4.

5.

11.

12.

Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio
planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji
specialistė Aldona Jurkštaitė,
tel. (8 450) 43 144, 8 618 02 568,
el. p. aldona.jurkstaite@birzai.lt

Paslauga nemokama

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis
– informacinis. Teikiant administracinę paslaugą, gali
būti naudojamas elektroninis paštas ar kitos duomenų
perdavimo informacinės sistemos.
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Eil.
Pavadinimas
Nr.
13. Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai
14. Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Aprašymo turinys

Aprašymas užregistruojamas Bendrajame skyriuje
esančiame Administracinių paslaugų aprašymų
registre.

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja

Zita Marcinkevičiūtė
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___________________________________________________________________
(piliečio vardas, pavardė, asmens kodas)
______________________________________________________________________________
(deklaruota gyvenamoji vieta, telefonas)

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriui
PRAŠYMAS
201…m. ………..…...…d.
Prašau leisti privatizuoti ………………………………………………………
(gyvenamąjį namą, namo dalį, butą, pagalbines patalpas,
………………………………………., esantį ……………….…….………………….
priklausinius)

(adresas)

………………………………………………………………………………………….
Privatizuojamų patalpų bendras naudingas plotas …………. kv. m.
Naudojimosi šiomis patalpomis teisinis pagrindas…………………………….
(nuomos sutartis ar kita)

……………………………………………………………………………………….....
Pagal įstatymą turiu teisę privatizuoti šias patalpas, kadangi
………………………………………………………………………………….............
(nurodyti priežastį)

………………………………………………………………………………………….
Pirkimo – pardavimo sutartis bus sudaroma ……….…………………………
(nurodyti šeimos nario vardą, pavardę)

vardu.

Prie prašymo pridedu:
1. Asmens dokumento kopiją.
2. Gyvenamosios vietos deklaracijos kopiją.
3. Naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis teisinį pagrindą (nuomos sutarties
kopiją).
4. Kita ...................................................................................................................
(parašas)

(vardas, pavardė)

